
ТОВ «МБС-Інжинірінг» 

Паспорт 

ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S 

ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ 

КИЇВ
2020



ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ    ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S 
 

Т О В  « М Б С - І н ж и н і р і н г »  
  

 

2 

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 
1. Основні відомості про виріб 

Найменування та модель:  Вузол обліку газу типу ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S 

Виробник :  Товариство з обмеженою відповідальністю «МБС-ІНЖИНІРІНГ» 
Серійний номер:                                                        , 

Місце встановлення: ГРС Кролівець 

Власник:   Товариство з обмеженою відповідальністю В «Оператор ОГТС України»  , 

Дата виготовлення _                 _ 

 

2. Технічні характеристики 

2.1. Вузол обліку газу типу ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S (далі – вузол обліку газу) 
виготовлений відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», Закону 
України про трубопровідний транспорт», НДТОВ 04-003:2019, НПАОП 0.00-1.73-14, 
НПАОП 60.3-101—10, ДСТУ EN 1776:2014, проектної документації та 
конструкторської документації.  

2.2. Вузол обліку газу типу ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S виконаний у вигляді блоку, 
що складається з двох ниток обліку DN 200 та DN 80 без байпасної лінії у 
відповідності до технічних вимог ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» 
до вузла обліку газу для проведення робіт з ремонту ПВВГ на ГРС Кролівець. 

2.3. Основні параметри та розміри вузла обліку газу відповідають даним, наведеним у 
таблиці 2.4 та на малюнку 1. 

Технічні дані блока обліку газу наведені у таблиці 2.4. 
 

Таблиця 2.4 – Основні технічні дані ВОГ для ГРС Кролівець 
Найменування параметра Значення 

Робоче середовище природний газ 
Кількість вимірювальних потоків («трубопроводів) 2 

Метод вимірювання витрати 

Лічильник ультразвуковий 
Flowsiсk 600 

Коректор обсягів витрат газу 
Флоутек 

Умовний тиск ру , кгс/см2 16 
Діаметр приєднувального трубопроводу блока обліку 
газу, мм 200 

Діапазон витрат по кожній нитці обліку, м3/год 
- трубопровід DN 200 
- трубопровід DN 80 

 
qmin =40; qmax =4000 

qmin =8; qmax =650 
Габаритні розміри блока, ДхШхВ, мм не більше 7400x1300x1900 
Маса блока обліку газу, тн, не більше 3,0 
Термін служби блока обліку газу, років, не менше ≥10 
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2.4. Склад та технічні характеристики основних технічних засобів наведено в п.3 
2.5. Вузол обліку газу призначений для роботи в умовах кліматичного району 1 згідно з 

ДСТУ Н Б В.11-27:2010. 
2.6. Вузол обліку газу призначений для експлуатації у вибухонебезпечних зонах 2, де 

можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорії IIA групи Т1 та категорії 
IIA групи Т3 відповідно до розділу 4 НПАОП 40.1-1342-01. 

2.7. Конструктивно ВОГ виконаний у блочно-комплектному виконанні на платформі, яка 
пристосовано для транспортування автотранспортом. 

2.8. Ультразвукові лічильники газу встановлений між двох прямих з’ємних ділянок 
трубопроводу. 

2.9. Характеристики прямих ділянок для УЛГ: 
− висота уступів у місцях стикування прямих ділянок не перевищує 1 %; 
− різниця значень внутрішнього діаметра ділянок та вхідного діаметра УЛГ не 

перевищує 3 %; 
− різниця між діаметрами з’ємних ділянок та трубопроводу, до якого вони стикуються не 

перевищує 3 %;  
− з’ємні ділянки трубопроводів для УЛГ відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 8.586.1,а у 

частині уступів, прямолінійності, округлості ДСТУ ГОСТ 8.586.2. 
− - Засоби вимірювання температури газу встановлені після УЛГ на відстані від нього від 

2 DN до 5 DN, а саме _____. Товщина занурюваної у трубопровід частини 
перетворювача температури не більше ніж 0,13 DN, а саме ____, довжина занурюваної 
частини не більше від 0,3 DN до 0,7 DN, а саме _____. 

2.10. Різниця між внутрішнім діаметром запірної арматури на ВТ та суміжними 
секціями ВТ не перевищують 0,3% діаметру ВТ. 

2.11. Передбачена можливість встановлення на ВТ контрольних показуючих 
термометра та манометра для забезпечення контролю за роботою вимірювальних 
перетворювачів тиску та температури. Захисну гільзу контрольного термометру 
встановлено на відстані не більше 5 DN від основного вимірювального перетворювача 
температури, а саме ____. Місце встановлення контрольного засобу вимірювання 
тиску розташовано таким чином, щоб між ним та місцем відбору тиску основного 
вимірювального перетворювача відсутні місцеві опори. 

2.12. Монтаж з’єднувальних (імпульсних) трубок виконується згідно до вимог ДСТУ 
ГОСТ 8.586.5. Застосовано з’єднувальні трубки з неіржавіючої сталі. На 
з’єднувальних трубках застосовано рівнопрохідні крани та електроізолювальні 
вставки. 

2.13. Монтаж технічних засобів ВОГ на рамі виконано таким чином, що виключено 
можливість виникнення додаткової похибки за рахунок впливу місцевих опорів,  
шумів регуляторів, наявності уступів, прямолінійності, співвісності та циліндричності 
вимірювальних трубопроводів всередині блоку. 

2.14. Для скидання газу з комунікацій ВОГ передбачено свічні трубопроводи, 
розташовані перед лічильниками газу. Свічні трубопроводи встановено після вхідного 
крану вимірювального трубопроводу вузла обліку газу та перед пристроєм 
підготування потоку (далі - ППП). Відстань від свічного трубопроводу до лічильника, 
не призводить до порушення та погіршення умов роботи системи обліку газу. 

2.15. Технологічну схему ВОГ наведено на Рисунку 1, 2, 3 
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Рисунок 1 
Технологічна схема 
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Рисунок 2 
Зовнішній вигляд А 

 

           
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 
Зовнішній вигляд Б 
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3. КОМПЛЕКТНІСТЬ БЛОКА ОБЛІКУ ГАЗУ 
 

3.1. Комплект поставки блока обліку газу вказаний для ГРС Кролівець 
Таблиця 3.1 
 

№зп Назва складової частини ВОГ Одиниця 
виміру Кількість 

1.  Лічильник газу ультразвуковий FLOWSIC600 DN 200 16 бар шт. 1 
2.  Лічильник газу ультразвуковий FLOWSIC600 DN 80 16 бар шт. 1 
3.  Комплекти прямих ділянок трубопроводу для ультразвукового 

лічильника газу DN200  
- Вхідна ділянка 10DN з фланцями ANSI 150       - 1шт.; 
- Вихідна ділянка 5DN з фланцями ANSI 150       - 1шт.; 
- Відповідний фланець ANSI 150                            - 2шт.; 
- Комплект метизів (шпильки, шайби, гайки)       - 4 шт. 

комплект 1 

4.  Пристрій підготовки потоку Zanker DN 200 16 бар шт. 1 
5.  Комплекти прямих ділянок трубопроводу для ультразвукового 

лічильника газу DN80  
- Вхідна ділянка 10DN з фланцями ANSI 150       - 1шт.; 
- Вихідна ділянка 10DN з фланцями ANSI 150      - 1шт.; 
- Відповідний фланець ANSI 150                            - 2шт.; 
- Комплект метизів (шпильки, шайби, гайки)       - 4 шт. 

комплект 1 

6.  Пристрій підготовки потоку Zanker DN 80 16 бар шт. 1 
7.  Змінні вставки для лічильника газу DN 200 16 бар з фланцями для 

монтажу-демонтажу лічильників газу шт. 1 

8.  Змінні вставки для лічильника газу DN 80 16 бар з фланцями для 
монтажу-демонтажу лічильників газу шт. 1 

9.  Опорно – монтажна рама з технологічними з'єднувальними 
трубопроводами шт. 1 

10.  Запірна арматура DN200 16 бар шт. 2 
11.  Запірна арматура DN80 16 бар шт. 2 
12.  Захисна утеплена шафа для лічильника газу DN200  шт. 1 
13.  Захисна утеплена шафа для лічильника газу DN80  шт. 1 
14.  Шафа з допоміжним обладнанням для системи  вимірювання у 

складі: пристрої обмеження , контролер джерела живлення КДЖ з 
акумуляторами, джерела живлення для обчислювача – коректора та 
окремо для лічильників газу 

комплект 1 

15.  Обчислювач – коректор витрати газу ФЛОУТЕК шт. 1 
16.  Цифровий вимірювальний перетворювач абсолютного тиску ПД-1 шт. 2 
17.  Цифровий вимірювальний перетворювач температури ПТ-1 шт. 2 
18.  Контрольний показуючий манометр кл.т 1,5 16 бар шт. 2 
19.  Контрольний показуючий термометр кл.т 1,5 шт. 2 
20.  Перетворювач інтерфейсу RS 485/Ethernet шт. 1 
21.  Проставочне кільце DN200 16 бар для монтажу – демонтажу 

вимірювальних трубопроводів шт. 1 

22.  Проставочне кільце DN80 16 бар для монтажу – демонтажу 
вимірювальних трубопроводів шт. 1 

23.  Ізолюючі фланці на вході та виході вузла обліку газу DN200 16 бар 
з комплектом метизів для монтажу вузла обліку газу комплект 2 
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УВАГА! При експлуатації автоматизованої системи необхідно дотримуватись інструкцій на засоби 
вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) та допоміжного обладнання, що входить до її складу. Під час 
експлуатації дозволяється проводити заміни вузлів автоматизованої системи в частині заміни ЗВТ на 
аналогічні за своїми технічними та метрологічними характеристиками. При цьому умови щодо 
встановлення та експлуатації таких ЗВТ мають бути виконані, а їх надання на ринку для використання 
за призначенням не повинно суперечити вимогам чинного законодавства та/або відповідність вимогам 
Технічних регламентів, що на них поширюються, має бути підтверджено призначеним органом. 
В залежності від комплектації блока можуть змінюватися експлуатаційні документи. 
Датчики тиску встановлюються в захисних утеплених шафах для лічильників газу. 
 

3.2. Технічні характеристики приладів які входять до складу ВОГ 
 

3.2.1. Технічні характеристики ультразвукових лічильників газу 
 
№ 
п/п Найменування технічних та якісних характеристик Вимога 

1.1 Технічні характеристики 
 Прилад виміру об’єму газу FLOWSIC600 
 Тип лічильника  ультразвуковий 
 Номінальний діаметр лічильника, мм 200 

 Матеріал, що контактує з вимірювальним середовищем, 
корпусу та фланців Алюміній 

 Матеріал ультразвукових перетворювачів титан 
 Кількість вимірювальних каналів, не менше 4 
 Довжина корпусу лічильника 3DN 
 Відповідність лічильника вимогам стандартів ДСТУ OIML  R137-1-2 
 Передня панель пристрою обробки даних LCD-дисплей;  метричні одиниці 

 Можливість експлуатації у вибухонебезпечних зонах так 

 

Група обладнання згідно Технічного регламенту обладнання 
та захисних систем, призначених для застосування в 
потенційно вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ 
від 28.12.2016р. №1055), не більше 

ІІ 

 

Категорія обладнання згідно Технічного регламенту 
обладнання та захисних систем, призначених для 
застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі 
(постанова КМУ від 28.12.2016р. №1055), не більше 

2  

 Клас захисту лічильника, не гірше IP55 

 Інтерфейси вх/вих., шт., не менше 

- RS485 або високочастотний 
імпульсний сигнал типу відкритий 
колектор для зв’язку з коректором -
1; 
- окремий діагностичний порт для 
сервісної програми (RS485 або 
оптичний ) – 1 

 Номінальна напруга живлення, В 4 
 Тип приєднання фланцеве 
 Тип фланців ANSI B16.5 CL 150 

1.2 Метрологічні характеристики лічильників газу 

 
Границі допустимої похибки лічильника в діапазоні витрат 
при калібруванні повітрям за атмосферного тиску, %, не 
більше 

±1 для об’єму від  Qt до Qmax 
±2 для об’єму від Qmin до Qt 

 Повторюваність або відтворюваність вимірів, %, не більше ±0,1 

 Клас точності згідно вимог ДСТУ OIML  R137-1-2 або OIML  
R137-1-2, не більше 

0,5 

 Мінімальне значення границі вимірювання, Qmin,  
м3 / год (за робочих умов), не більше 40 
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 Максимальне значення границі вимірювання,  
Qmax, м3 / год (за робочих умов), не менше  4 000 

 
Архіви даних: 
добовий архів,   діб, не менше 
погодинний архів, діб, не менше 

 
365 
35 

 Додаткові архіви (журнали): 
повідомлень, параметрів,записів, не менше 250 

 Діагностичні функції лічильника 
функції самодіагностики: 

- стану  лічильника газу; 
- стану  потоку газу; 

 Умови виконання повірки лічильника газу Середовище-повітря: 
тиск середовища- атмосферний. 

 Умови виконання калібрування лічильника газу Середовище-повітря: 
тиск середовища- атмосферний. 

1.3 Умови експлуатації та параметри робочого середовища 
   Вимірюване середовище природний газ 
 Температура робочого середовища, оС: мінус 20 … плюс 45 
 Температура навколишнього середовища, оС: мінус 25 … плюс 45 

 Максимальне значення робочого тиску (надлишковий), 
МПа, не менше 1,2 

1.4 Комплект поставки до лічильника газу 
 Монтажні металографітові прокладки, шт. 10 

1.5 Інші вимоги 
 Гарантія, місяців 24 
 Термін служби,  років >10 
 Дата виготовлення (виробництва), не раніше 2020 
   

1 Лічильник газу DN80 
1.1 Технічні характеристики 
 Прилад виміру об’єму газу FLOWSIC600 
 Тип лічильника  ультразвуковий 
 Номінальний діаметр лічильника, мм 80 
 Типорозмір G400 

 Матеріал, що контактує з вимірювальним середовищем, 
корпусу та фланців Алюміній 

 Матеріал ультразвукових перетворювачів титан 
 Кількість вимірювальних каналів, не менше 4 
 Довжина корпусу лічильника 3DN 
 Відповідність лічильника вимогам стандартів ДСТУ OIML  R137-1-2  
 Передня панель пристрою обробки даних LCD-дисплей;  метричні одиниці 

 Можливість експлуатації у вибухонебезпечних зонах так 

 

Група обладнання згідно Технічного регламенту обладнання 
та захисних систем, призначених для застосування в 
потенційно вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ 
від 28.12.2016р. №1055) , не більше 

ІІ 

 

Категорія обладнання згідно Технічного регламенту 
обладнання та захисних систем, призначених для 
застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі 
(постанова КМУ від 28.12.2016р. №1055), не більше 

2  

 Клас захисту лічильника, не гірше IP55 

 Інтерфейси вх/вих., шт., не менше 

- RS485 або високочастотний 
імпульсний сигнал типу відкритий 
колектор для зв’язку з коректором -
1; 
- окремий діагностичний порт для 
сервісної програми (RS485 або 
оптичний ) – 1 

 Номінальна напруга живлення, В 24 
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 Тип приєднання фланцеве 
 Тип фланців ANSI B16.5 CL 150 

1.2 Метрологічні характеристики лічильників газу 

 
Границі допустимої похибки лічильника в діапазоні витрат 
при калібруванні повітрям за атмосферного тиску, %, не 
більше 

±1 для об’єму від  Qt до Qmax 
±2 для об’єму від Qmin до Qt 

 Повторюваність або відтворюваність вимірів, %, не більше ±0,1 

 Клас точності згідно вимог ДСТУ OIML  R137-1-2 або OIML  
R137-1-2, не більше 

0,5 

 Мінімальне значення границі вимірювання, Qmin,  
м3 / год (за робочих умов), не більше 8 

 Максимальне значення границі вимірювання,  
Qmax, м3 / год (за робочих умов), не менше  650 

 
Архіви даних: 
добовий архів,   діб, не менше 
погодинний архів, діб, не менше 

 
365 
35 

 
Додаткові архіви (журнали): 
повідомлень, параметрів, 
записів, не менше 

250 

 Діагностичні функції лічильника 
функції самодіагностики: 

- стану  лічильника газу; 
- стану  потоку газу; 

 Умови виконання повірки лічильника газу Середовище-повітря: 
тиск середовища- атмосферний. 

 Умови виконання калібрування лічильника газу Середовище-повітря: 
тиск середовища- атмосферний. 

1.3 Умови експлуатації та параметри робочого середовища 
   Вимірюване середовище природний газ 
 Температура робочого середовища, оС: мінус 20 … плюс 45 
 Температура навколишнього середовища, оС: мінус 25 … плюс 45 
 Максимальне значення робочого тиску (надлишковий), МПа 1,2 

1.4 Комплект поставки до кожного лічильника газу 
 Монтажні металографітові прокладки, шт. 10 

1.5 Інші вимоги 
 Гарантія, місяців 24 
 Термін служби, років 10 
 Дата виготовлення (виробництва), не раніше 2020 

 
3.2.2. Запірна арматура 

 
      - для вимірювального трубопроводу DN200 
 

№ п/п Найменування технічних та якісних 
характеристик Вимога 

1 Необхідна кількість, шт. 2 

2 Тип крану Кран кульовий  
ВКМ.Д-200-016-С-Р-НУ 

3 Діаметр номінальний DN  (діаметр умовний Ду), 
мм  200 

4 Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)  1,6 (16) 
5 Різновид крану Повнопрохідний 

6 
Максимальний перепад тиску, при якому 
забезпечується нормальне відкриття крану, MPD, 
МПа (бар) 

1,2 (12) 

7 Тип приєднання:  Під приварювання  
8 Спосіб установки: Надземний (НУ) 
9 Тип приводу:  Ручний (РП) 

10 Кліматичне виконання, згідно з ГОСТ 15150 У1 
11 Робоче середовище  природний газ 
12 Виготовлення  Згідно ДСТУ ISO 14313 або ISO 14313 



ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ    ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S 
 

Т О В  « М Б С - І н ж и н і р і н г »  
  

 

10 

13 Клас герметичності «А» - згідно ДСТУ ISO 5208 або ISO 5208 
14 Випробування Згідно ДСТУ EN 12266-1 або EN 12266-1 

15 

Комплект ЗІП  до кожного крану, в тому числі 
привода, який складається з набору ущільнень 
рекомендованих заводом-виробником, комплект, 
не менше 

2 

16 Технічні характеристики приводу  
16.1 Для РП  

 Максимальне зусилля, потрібне для маховика чи 
важеля, Н, не більше  360 

16.2 
Постачальник відповідає за правильний вибір 
розміру приводів у відповідності до умов 
експлуатації та даним технічним вимогам 

Так 

17 Рік виготовлення, не раніше 2019 
18 Повний ресурс, циклів, не менше: 4000 
19 Термін експлуатації, не менше, років  30 

20 Гарантійний термін експлуатації, не менше 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не 
менше 36 місяців з дати відвантаження 

21 Вимоги до маркування 

Всі крани та їх привода повинні мати 
маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ISO 
14313.  
Одиниці виміру маркування повинні бути 
метричні. 

   
1 Необхідна кількість, шт. 2 

2 Тип крану Кран кульовий  
ВКМ.Д-80-016-С-Р-НУ 

3 Діаметр номінальний DN  (діаметр умовний Ду), 
мм  80 

4 Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)  1,6 (16) 
5 Різновид крану Повнопрохідний 

6 
Максимальний перепад тиску, при якому 
забезпечується нормальне відкриття крану, MPD, 
МПа (бар) 

1,2 (12) 

7 Тип приєднання:  Під приварювання  
8 Спосіб установки: Надземний (НУ) 
9 Тип приводу:  Ручний (РП) 

10 Кліматичне виконання, згідно з ГОСТ 15150 У1 
11 Робоче середовище  природний газ 
12 Виготовлення  Згідно ДСТУ ISO 14313 або ISO 14313 
13 Клас герметичності «А» - згідно ДСТУ ISO 5208 або ISO 5208 
14 Випробування Згідно ДСТУ EN 12266-1 або EN 12266-1 

15 

Комплект ЗІП  до кожного крану, в тому числі 
привода, який складається з набору ущільнень 
рекомендованих заводом-виробником, комплект, 
не менше 

2 

16 Технічні характеристики приводу  
16.1 Для РП  

 Максимальне зусилля, потрібне для маховика чи 
важеля, Н, не більше  360 

16.2 
Постачальник відповідає за правильний вибір 
розміру приводів у відповідності до умов 
експлуатації та даним технічним вимогам 

Так 

17 Рік виготовлення, не раніше 2019 
18 Повний ресурс, циклів, не менше: 4000 
19 Термін експлуатації, не менше, років  30 

20 Гарантійний термін експлуатації, не менше 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не 
менше 36 місяців з дати відвантаження 

21 Вимоги до маркування 
Всі крани та їх привода повинні мати 
маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ISO 
14313.  
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Одиниці виміру маркування повинні бути 
метричні. 

 
 

3.3.3. Коректор об’єму газу «ФЛОУТЕК 
 

№ 
п/п Найменування технічних характеристик 

1.1 Складові частини обладнання 
1.1.1 Обчислювач, шт. 1 
1.1.2 Захисний обмежувач розповсюдження 

електроенергії (універсальний або комплект 
обмежувачів), шт. 

1 

1.1.3 Джерело  живлення, шт. 1 
1.2 Технічні характеристики обчислювача 
1.2.1 Визначення витрати та об`єму 

середовища(природного газу) згідно ДСТУ EN 
12405-1 

так 

1.2.2 Визначення кількості середовища (природного 
газу) в енергетичних одиницях згдно з ДСТУ 
12405-2 

так 

1.2.3 Розрахунок коефіцієнту стисливості відповідно до 
вимог: 
ГОСТ 30319.2                  - GERG-91 мод 
ДСТУ ISO 12213             - SGERG-88 

так 

1.2.4 Можливість вибору одиниць вимірювання (у тому 
числі з системи SI)для кожного виміряного та 
розрахованого параметру: 
тиск: кгс/см2, МПа; 
теплота згоряння вища: МДж/м3, кВт*год/м3 ; 
енергія: МДж, МВт*год; 

так 

1.2.5 Приведення об`єму газу до умов згідно з ДСТУ ISO 
13443: 
- температура 273,15 K (0 ºC), тиск 101,325 кПа 
-      температура 223,15 K (20 ºC), тиск 101,325 кПа 

так 

1.2.6 Можливість введення в обчислювач (та 
використання у розрахунках з відповідним 
автоматичним коригуванням):  
густини та теплоти згоряння вищої  при 20 ºС; 
густини та теплоти згоряння вищої  при 0 ºС 

так 

1.2.7 Наявність унікальної ідентифікаційної ознаки 
(заводський номер), зі зберіганням в 
енергонезалежний частині пам’яті та з можливістю 
зчитування програмним забезпеченням верхнього 
рівня 

так 

1.2.8 Максимально допустима похибка комплексу 
(МДП) при вимірюванні (реєстрації) часових 
інтервалів за 24 години, секунд, не гірше 

±5 

1.2.9 Максимально допустима похибка (МДП)  
обчислення і перетворення об’єму газу  комплексу 
(обчислювача) без врахування МДП 
перетворювачів , %, не гірше 

±0,05 

1.2.10 Можливість прийому і обробки цифрових кодових 
сигналів: 
  -  RS 485 або PLI 
  -  HART 

так 

1.2.11 Максимальна кількість вимірювальних 
перетворювачів, що підключаються за цифровим 
кодовим сигналом, шт., не менше  

4 

1.2.12 Кількість СOM-портів для підключення систем 
верхнього рівня та ПЕОМ з інтерфейсами 
RS232/RS485, шт, не менше 

2 
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1.2.13 Підключення лічильників газу за цифровим та 
імпульсним каналом зв’язку  так 

1.2.14 Кількість лічильників газу, що підключаються до 
обчислювача за імпульсним або цифровим каналом 
зв’язку, шт., не менше 

2 

1.2.15 Характеристики імпульсного входу для 
підключення лічильників газу з можливість 
налаштування на підключення: 
-низьчастотних сигналів, Гц, в діапазоні 
-високочастотних сигналів, кГц, в діапазоні 

0…10 
 
 

0…5 
1.2.16 Ступінь захисту корпусу від дії навколишнього 

середовища, не нижче ІР55 

1.2.17 Добові та годинні архіви даних повинна містити 
інформацію про теплоту згоряння вищу, густину 
газу, та енергію за відповідний період 

так 

1.2.18 Період часу, за який в пам’яті  коректора 
зберігаються записи по кожному трубопроводу, не 
менше: 
   - добові дані, місяців 
   - годинні дані, місяців 

 
 

6 
2 

1.2.19 Наявність функції зберігання в енергонезалежній 
пам’яті інформації  
   - про годинні дані,  
  -  добові дані, повідомлення:  
  -  повідомлень про аварійні та позаштатні 
ситуації. 
  -  повідомлення про втручання оператора 
  -  повідомлення в архіві безпеки 

 
 
 
 

так 

1.2.20 Захист від несанкціонованого втручання: 
− датчик відкриття дверей; 
− апаратний захист від запису 

конфігураційних параметрів; 
− багаторівневий захист за допомогою 

паролів; 

так 

1.2.21 Можливість експлуатації у вибухонебезпечних 
зонах так 

1.2.22 Група обладнання згідно Технічного регламенту 
обладнання та захисних систем, призначених для 
застосування в потенційно вибухонебезпечному 
середовищі (постанова КМУ від 28.12.2016р. 
№1055) 

ІІ 

1.2.23 Категорія обладнання згідно Технічного 
регламенту обладнання та захисних систем, 
призначених для застосування в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ 
від 28.12.2016р. №1055), не більше 

2 

1.3 Технічні характеристики захисного обмежувача 
розповсюдження електроенергії (універсальний 
або комплект обмежувачів) 

 

1.3.1 Виконання  din - рейка 
1.3.2 Розміщення поза зоною приміщень, в яких можливе створення 

вибухоне-безпечних газових сумішей 
1.3.3 

Призначення  

− для забезпечення електричного живлення 
розміщених у вибухоне-безпечній зоні цифрових 
контролерів, перетворювачів або інших цифрових 
пристроїв; 
− для забезпечення приймання/передачі 
даних між вказаними пристроями та обладнанням, 
що знаходиться у вибухобезпечній зоні 

1.3.4 
Принцип роботи 

обмеження струму і напруги у вихідних ланках 
бар’єру до іскронебезпечних значень, використання 
бар’єрів іскрозахисту і гальванічного розділення 



ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ    ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S 
 

Т О В  « М Б С - І н ж и н і р і н г »  
  

 

13 

1.3.5 Група обладнання згідно Технічного регламенту 
обладнання та захисних систем, призначених для 
застосування в потенційно вибухонебезпечному 
середовищі (постанова КМУ від 28.12.2016р. 
№1055) 

ІІ 

1.3.6 Категорія обладнання згідно Технічного 
регламенту обладнання та захисних систем, 
призначених для застосування в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ 
від 28.12.2016р. №1055), не більше 

2 

1.3.7 Діапазон напруги живлення, не менше, В 12…24 
1.3.8 Електричне живлення, вихідна напруга живлення 

зовнішніх пристроїв 
Згідно керівництва по експлуатації пристроїв, що 

підключаються 
1.4 Технічні характеристики джерела живлення  
1.4.1 Діапазон вхідної напруги мережі змінного струму 

частотою 48÷52 Гц, В,  210…250  

1.4.2 Вихідна напруга постійного струму при струмі 
навантаження, що не перевищує 
80% від максимального, В.  

10…14 

1.4.3 Струм навантаження, А,  1 
1.4.4 Акумуляторна батарея (в комплекті зі джерелом 

живлення) 
Напруга, В 
Ємність, А/год,  

 
 

12   
24  

1.5 Умови експлуатації та параметри 
навколишнього середовища1) (не 
розповсюджується на аккумуляторну батарею) 

 

1.5.1 Температура навколишнього середовища, °С мінус 25 … плюс 45 
1.6 Інші вимоги  
1.6.1 Дата виготовлення (виробництва),  2020 
1.6.2 Середній повний термін служби,  років,  10 
1.6.3 Гарантія, місяців,  24 

 
3.3.4. Цифрові перетворювачі тискку 

№ 
п/п Найменування технічних характеристик 

 Перетворювач абсолютного тиску ПД-1-А 
1.1. Кількість, шт. 2 
1.2. Комплектність поставки 1шт 

1.2.1 Перетворювач, шт.  1  
1.2.2 Ключ для відкриття кришки перетворювача, шт.  1 
1.2.3 Маніфольд, шт. 1  

1.3. Метрологічні характеристики 
1.3.1 Верхня межа вимірювання абсолютного тиску, МПа від  ≥ 0,5  до  ≤ 0,6 
1.3.2 Максимально допустима зведена похибка вимірювання 

абсолютного тиску, %, ≤ ± 0,05 

1.3.3 Додаткова похибка перетворювача, зведена до верхньої границі 
перетворення, викликана зміною температури навколишнього 
середовища, % на кожні 28°С 

≤ (±0,2) 

1.3.4 Стабільність від верхньої границі вимірювань абсолютного тиску 
/рік, %  
- на 10 років 
або  
-на 5 років 

 
 

≤ (±0,2)   
 

≤ (±0,125)    
1.4. Технічні характеристики 

1.4.1 Призначення вимірювання абсолютного тиску  
1.4.2 Вихідний сигнал цифровий на основі протоколу 

HART 
1.4.3 Тип технологічного з’єднання перетворювача тиску 1/2 або 1/4 NPT із внутрішньою 

різьбою 
1.4.4 Наявність демпфування так 

http://www.dgt.com.ua/pm-3_u.html
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1.4.5 Матеріал розподільчих мембран нержавіюча сталь 
1.4.6 Матеріал корпусу алюміній або нержавіюча сталь 
1.4.7 Клас захисту ІР55 
1.4.8 Наявність кабельного вводу так 
1.4.9 Наявність заглушки кабельного вводу так 
1.4.10 Діапазон напруги живлення, не менше, В 12…24 
1.4.11 Наявність клемного блоку із захистом від перехідних процесів так 
1.4.12 Наявність рідиннокристалічного дисплею ні 
1.4.13 Наявність зовнішнього гвинта заземлення так 
1.4.14 Наявність перемички для заборони запису параметрів та 

конфігурації так 

1.4.15 Маніфольд 2-х позиційний 
1.4.16 Матеріал маніфольду нержавіюча сталь 
1.4.17 Можливість експлуатації у вибухонебезпечних зонах так 
1.4.18 Група обладнання згідно Технічного регламенту обладнання та 

захисних систем, призначених для застосування в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28.12.2016р. 
№1055) 

ІІ 

1.4.19 Категорія обладнання згідно Технічного регламенту обладнання та 
захисних систем, призначених для застосування в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28.12.2016р. 
№1055),  

2  

1.5. Умови експлуатації та параметри робочого середовища 
1.5.1 Робоче середовище газ природний 
1.5.2 Температура робочого середовища, °С мінус 20 . . .  плюс 45 
1.5.3 Температура навколишнього середовища, °С мінус 25 . . . плюс 45 
1.5.4 Максимальний робочий тиск (надлишковий)  газу у газопроводі, 

МПа ,не менше 1,2 

1.6. Інші вимоги 
1.6.1 Середній повний термін служби, не менше, років 10 
1.6.2 Гарантія, не менше, місяців 24  
1.6.3 Дата виготовлення (виробництва), не раніше 2020 
 

3.3.5. Цифрові перетворювачі температури  
№

 п/п Найменування технічних характеристик 

1. Перетворювач температури вимірювальний ПТ-1 
1.1. Необхідна кількість, шт. 2 
1.2. Комплектність поставки 1шт 

1.2.1 Перетворювач температури, шт.  1 
1.2.2 Термоперетворювач опору, шт. 1 
1.2.3 Гільза захисна, шт. 1 

1.3. Технічні характеристики 
1.3.1 Призначення вимірювання температури газу 

1.3.2 Вихідний сигнал цифровий на основі протоколу 
HART 

1.3.3 Наявність рідиннокристалічного дисплею ні 
1.3.4 Наявність перемички для заборони запису параметрів та конфігурації так 
1.3.5 Можливість експлуатації у вибухонебезпечних зонах так 

1.3.6 

Група обладнання згідно Технічного регламенту обладнання та 
захисних систем, призначених для застосування в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28.12.2016р. 
№1055) 

ІІ 

1.3.7 

Категорія обладнання згідно Технічного регламенту обладнання та 
захисних систем, призначених для застосування в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28.12.2016р. 
№1055) 

2  

1.3.8 Під'єднання термоперетворювача опору  до місця вимірювання штуцер з різьбовим з'єднанням 
М20х1,5  

1.3.9 Діапазон напруги живлення,  В 12…24 
1.4. Метрологічні характеристики 

http://www.dgt.com.ua/pm-3_u.html
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1.4.1 Діапазон вимірювань температури перетворювача, °С  мінус 25 … плюс 45 

1.4.2 Максимально допустима абсолютна похибка термоперетворювача 
опору, °С ≤  (±0,3) 

1.4.3 Стабільність вимірювань для вхідних сигналів від 
термоперетворювачів опору, %/рік ≤  (±0,1) 

1.5. Термоперетворювач опору 
1.5.1 Номінальна статична характеристика перетворення  100П або Pt100 

1.5.2 (Довжина х Діаметр) зануреної частини термоперетворювача опору, 
мм: 

(120 х 6)  
 

1.5.3 Наявність гільзи захисної для термоперетворювача опору 
відповідного розміру  Так 

1.6. Умови експлуатації та параметри робочого середовища  
1.6.1 Робоче середовище газ природний 
1.6.2 Температура робочого середовища, оС: мінус 25 . . .  плюс 45 
1.6.3 Температура навколишнього середовища, оС: мінус 25 . . . плюс 45 

1.6.4 Максимальний робочий тиск (надлишковий)  газу у газопроводі, 
МПа ,не менше 1,2 

1.7. Інші вимоги 
1.7.1 Гарантія, не менше, місяців 24  
1.7.2 Середній повний термін служби, не менше, років 10 
1.7.3 Дата виготовлення (виробництва), не раніше 2020 

 
3.3.6. Захисна шафа для лічильників  

Найменування технічних характеристик  
Розміщення Зовні приміщень 
Кількість дверцят, шт  2 
Тип замків Вбудовані в дверцята 
Матеріал виготовлення стінок та дверцят Нержавіюча сталь 
Товщина матеріалу, мм,  1 
Забезпечення утеплення  Подвійна стінка з утеплювачем,  
Товщина утеплювача, мм,  50 
Вид утеплювача Негорюча мінеральна вата 
Вид ущільнення Морозостійка резина 
Розміщення ущільнення  По всьому периметру дверцят 
Вимоги до кабельних вводів, герметичність,  ІР65  
Умови експлуатації 
Температура навколишнього середовища, °С мінус 40…плюс 45 
Середній повний термін служби (граничний термін 
експлуатації), років,  10  

 
3.3.7. Захисна шафа для допоміжного обладнання 

Найменування технічних характеристик  
Розміщення Всередині приміщень 
Кількість дверцят, шт.  1 
Тип замків Вбудовані в дверцята 
Матеріал виготовлення стінок та дверцят сталь 
Товщина матеріалу, мм,  0,5 
Вимоги до кабельних вводів, герметичність  ІР30  
Вимоги до пломбування Виключити можливість доступу до 

обладнання без пошкодження пломб 
Можливість візуального спостереження за параметрами 
обчислювача-коректора 

Обов’язково 

Можливість зміни параметрів обчислювача-коректора, що 
переглядаються 

Обов’язково 

Середній повний термін служби (граничний термін 
експлуатації), років, не менше 10  

 
 
 
 



ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ    ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S 
 

Т О В  « М Б С - І н ж и н і р і н г »  
  

 

16 

 
 
 
 
 
4. ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТА ЗБЕРІГАННЯ, ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА. 
 

4.1. РЕСУРСИ, ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 
4.1.1. Термін служби вузла обліку газу не менше 10 років за умови своєчасної заміни під час 

експлуатації ущільнюючих елементів та комплектуючих (складових частин), які мають 
менший термін служби. 

4.1.2.  Терміни служби та зберігання технічних засобів, що входять до складу  вузла обліку 
газу визначаються відповідно до їх експлуатаційної документації. 

 
5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 
5.1.  Виробник гарантує відповідність вузла обліку газу вимогам проектної та 

конструкторської документації, за умови дотримання споживачем умов 
транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації вузла та його складових частин. 

5.2. Гарантія на вузол обліку газу складає 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не 
менше 36 місяців з дати відвантаження. 

5.3. Гарантійний термін зберігання та експлуатації обладнання ЗВТ, що входять до складу 
блока обліку газу, встановлені виробником у експлуатаційній документації на це 
обладнання та ЗВТ. 

5.4. Підприємство-виробник залишає за собою право відмови від безкоштовного 
гарантійного ремонту у наступних випадках: 
- порушення правил експлуатації, викладених у цьому паспорті та настанові з 
експлуатації; 
 стороннього втручання чи спроби ремонту вузла обліку газу не уповноваженими 
організаціями (особами); 
– несанкціонованої зміни конструкції, схеми або комплектуючих блока обліку газу; 
- механічних пошкоджень та пошкоджень у результаті транспортування блока обліку 
газу; 
- пошкоджень, викликаних потраплянням усередину блока обліку газу та його 
комплектуючих сторонніх предметів, речовин, рідин; 
- пошкоджень, викликаних стихією, пожежею, зовнішнім впливом, випадковими 
зовнішніми факторами, неправильним підключенням; 
- відсутністю захисного заземлення обладнання під час експлуатації; 
- інших пошкоджень, які виникли не з вини виробника. 

5.5. У разі виходу вузла обліку газу з ладу протягом гарантійного терміну за умови 
дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації 
підприємство-виробник здійснює безкоштовний ремонт блока чи його заміну. За усіма 
несправностями, що виникли протягом гарантійного терміну, слід звертатися до 
підприємства-виробника: 
 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «МБС-Інжинірінг» 
03134, Україна, м. Київ, вул. Пшенична,9, будівля «З» (літера) 
Св-во: №38591355,  
Тел./факс +38 044 407 01 94 
E-mail: sales@mbs-e.com.ua 

mailto:sales@mbs-e.com.ua
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6.  АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ  
 
- Перед нанесенням захисних покриттів (лакофарбового та двокомпонентного 
поліуретанового) усуваються всі дефекти поверхні до ступеня підготовки поверхні Р3 (дуже 
ретельна підготовка) згідно з ДСТУ ISO 8501-3 (ISO 8501-3); поверхню очищають до ступеня 
підготовки не гірше Sa 2 ½ згідно з ДСТУ ISO 8501-1 (ISO 8501-1).  
- Передбачається захист від атмосферної корозії кромок під приварку (крім ґрунтування та 
фарбування) 
 Для захисту обладнання та металоконструкцій блоку очищення газу надземних частин 
газопроводів (технологічних трубопроводів) обладнання і металоконструкцій від атмосферної 
корозії передбачено захисне лакофарбове покриття згідно з ДСТУ ISO 12944-5/С4.06-EP/PUR. 
(номінальна товщина сухої плівки не менше 240 мкм, загальна кількість шарів 2..3, термін 
служби – від 15 до 25 років). Ґрунтовий шар (з фарби на епоксидній основі) товщиною сухої 
плівки (ТСП) не менше 170 – 180 мкм, фінішний шар (з фарби на поліуретановій основі) ТСП 
не менше 60 – 70 мкм. Фінішний шар зберігає колір та блиск протягом тривалої дії 
ультрафіолетового випромінювання.  
-  Для фінішного шару захисного лакофарбового покриття застосовуються наступні кольори: 
- Жовтий (номер за шкалою RAL 1003) – трубопроводи та корпуси фільтруючих елементів; 
- Червоний (номер за шкалою RAL 3020) – штурвали або рукояті приводів кранів; 
- Синій (номер за шкалою RAL 5005) – корпуси кранів та приводів; 
- Сірий (номер за шкалою RAL 7042, 7045) – рами блоків, опори трубопроводів та захисні 
шафи. 
- Для деталей, які виготовлені з корозійностійкого металу захисне покриття не передбачається 
Скріплювальні вироби (шпильки, болти, гайки, шайби), які використовуються для монтажу 
блоків, вузлів та з’ємних ділянок трубопроводів мають кадмій-хромове покриття з товщиною 
шару не менше 18 мкм. 
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7. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 
7.1. Вузол обліку газу повинен експлуатуватися у суворій відповідності до вимог, 

викладених у експлуатаційній документації на блок, Закону України «Про трубопровідний 
транспорт, Закону України «Про охорону праці», ГОСТ 12.1003-83, ГОСТ 12.1004-91,  
ГОСТ 12.1009-76, ГОСТ 12.1010-76, ГОСТ 12.2003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75,  
ГОСТ 12.2.063-81, НАПБ В 02.008-2007/510, НПАОП 0.00-1.73-14, НПАОП 60.3-1.01-10, 
НАПБ А.01.001-2014, НАПБ Б.01.008-2004, Правилах улаштування електроустановок, 
Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, а також у відповідності до 
вимог, що висуваються до обладнання, яке входить до складу блока обліку газу, і до вимог, 
що висуваються до обладнання, яке входить до складу блока, і до вимог інструкцій з охорони 
праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, що діють у місці монтажу блока.  

7.2. Підготовка блока обліку газу до роботи, монтаж, технічне обслуговування та 
експлуатація блока обліку газу повинні виконуватися кваліфікованим технічним персоналом, 
який вивчив принцип роботи комплектуючих блока, будову блока обліку газу та 
експлуатаційну документацію на Вузол обліку газу, обладнання та ЗВТ, які входить до його 
складу, а також атестованим на знання нормативної документації, правил та інструкцій, 
викладених у п.6.7.1, та маючим допуск до роботи з електроустановками на напругу до 1000В. 

7.3. Заходи з забезпечення вибухозахищенності електрообладнання блока обліку 
газу повинні виконуватися відповідно до документів на електрообладнання, що входить до 
його складу. 

 
 
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
 

 
- ВИМИКАТИ ОБЛАДНАННЯ БЛОКА ОБЛІКУ ГАЗУ БЕЗ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ; 
- ПРОВОДИТИ МОНТАЖНІ, ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА РЕМОНТНІ РОБОТИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
ВУЗЛА ОБЛІКУ ГАЗУ У РАЗІ ВВІМКНЕНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ; 
- ПРОВОДИТИ МОНТАЖНІ, ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА РЕМОНТНІ РОБОТИ БЛОКА ОБЛІКУ ГАЗУ ТА 
ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН У РАЗІ НАЯВНОСТІ ТИСКУ У ТРУБОПРОВОДІ; 
- З’ЄДНУВАТИ ТА РОЗ’ЄДНУВАТИ РОЗ’ЄМИ ОБЛАДНАННЯ БЛОКА ОБЛІКУ ГАЗУ У РАЗІ 
ВВІМКНЕНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ; 
- ЕКСПЛУАТУВАТИ Вузол обліку газу У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДЕФЕКТІВ 
ТРУБОПРОВОДУ ЧИ КОМПЛЕКТУЮЧИХ БЛОКА ОБЛІКУ ГАЗУ (ТРІЩИН, ВМ’ЯТИН, 
ВИПИНАННЯ, ТЕЧІ ТА Т.П.) 
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8.  ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 

8.1. Умови зберігання та транспортування блока обліку газу у частині впливу 
кліматичних факторів повинні відповідати групі 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150-69. 

8.2. У приміщенні для зберігання не повинні бути пил, агресивні домішки що 
викликають корозію блока та його складових частин. 

8.3. Розташування вузла обліку газу у сховищах повинна забезпечувати вільний 
доступ до нього, обладнання та ЗВТ, що входить до його складу. 

8.4. Вузол обліку газу може транспортуватися у закритому та відкритому транспорті 
будь-якого виду. Кріплення тари у транспортних засобах повинно проводитися відповідно до 
правил, що діють на відповідних видах транспорту. 

8.5. Розташування та кріплення у транспортних заскобах вузла обліку газу або його 
частин, упакованих у тару виробника, повинно включати їх зміщення та співудар. 

8.6. Допускається транспортування окремих упакованих у тару виробника частин 
блока обліку газу у спеціальних контейнерах. При цьому, усередині контейнера переміщення 
та співудар упаковок з виробами повинні бути виключені. 

8.7. Загальні вимоги до транспортування технічних засобів блока обліку газу 
повинні відповідати ГОСТ 12997-84. 

8.8. Транспортування вузла обліку газу повинно здійснюватися з дотриманням 
заходів захисту від ударів та вібрацій. Умови транспортування в частині механічного впливу 
за умовами С у відповідності до ГОСТ 23170-78. 

8.9. Розпаковувати технічне обладнання та ЗВТ необхідно обережно. Після 
розпакування необхідно провести зовнішній огляд. Складові та комплектуючі блока обліку 
газу не повинні мати ушкоджень та дефектів. 

8.10. Після розпакування необхідно перевірити комплектність обладнання та ЗВТ, що 
входять до складу блока обліку газу. 

 
9.  ВІДОМОСТІ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ 
 

8.1 Конструкція блока обліку газу, непридатна для подальшого використання, 
включаючи усі її складові, підлягає утилізації в рамках діючого законодавства України. 
Порядок утилізації повинен відповідати вимогам ДСТУ 4462.3.01:2006. 

8.2 Під час утилізації також необхідно керуватися ДСТУ 3211:2009 та ДСТУ 4121-
2002. 
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Додатки
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Додаток 1. 
 
 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙНЯТТЯ 
 

Блок обліку газу типу ВОГ-ГТС-1,6-USM200/80-FC1-2S зав.№        виготовлений та 
прийнятий у відповідності до обов’язкових вимог національних стандартів, НПАОП 0.00-
1.73-14, НПАОП 60.3-1.01-10, відповідає вимогам НДТОВ 04-003:2019, ДСТУ EN 1776:2014, 
ДСТУ Н Б В.11-27:2010, НПАОП 40.1-1342-01, ДСТУ ГОСТ 8.586.1 та ДСТУ ГОСТ 8.586.2 
проектної та конструкторської документації, перевірено відповідність матеріалів та методів 
збирання, перевірено дотримання правил та норм на виробництво даного типу виробу та виріб 
визнаний придатним для експлуатації із зазначеними у даному Паспорті робочими 
параметрами та середовищем. 
 

Дефектоскопічні випробування методом рентгенографії/ультразвуку проведені за 
Дозволом ________ а результатами яких виріб допущено до гідравлічних випробувань. 

Протокол випробувань №__________ від ________________ 
Дефектоскопіст ______________________________________ 
 
Гідровипробування на міцність блока обліку газу виконано тиском 2,4 МПа (24,0_ 

кгс/см2), час витримки під випробувальним тиском склав 12 год. 
Протокол випробувань №__________ від ________________ 

 
Після завершення гідровипробування на міцність блока обліку газу проведена 

перевірка на герметичність тиском 1,6 МПа (16.0 кгс/см2) на протязі 24 год. 
Протокол випробувань №__________ від ________________ 

 
Протокол №______ від _____________р підтвердив відповідність ізоляційного 

покриття вимогам РКД та характеристикам зазначеним в даному Паспорті. 
 

 
 
 
_____________________ ___________________ ______________________________________ 
 (особистий підпис)                   (дата)                                              (ПІБ  начальник ВТК)  

 
 
 
_____________________ ___________________ ______________________________________ 
 (особистий підпис)                   (дата)                                              (ПІБ начальника виробництва) 

 
 
 

_____________________ ___________________ ______________________________________ 
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Додаток 2 
 

ВІДОМІСТЬ ЩОДО ПОСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
 

Постановка виробу на експлуатацію здійснюється у відповідності до НПАОП 0.00-1.81-18 
та технічного регламенту обладнання що працює під тиском, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.01.2019р. №27 та Технічному регламенту законодавчо 
регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 13.01.2016 
р. №94. 
 
Відповідним призначеним органом оцінки відповідності вузла обліку газу, а саме 
_________________________________________________________________________________  
Проведено оцінку відповідності вузла обліку газу на ГРС Кролівець, про що складено 
відповідний Сертифікат ____________________________________________________________   
 
Відповідальним за постановку обладнання під тиском на експлуатацію та обслуговування 
призначено експлуатуючим підприємством ___________________________________________ 
Наказом ______________ в особі ____________________________________________________ 
 
Первинний огляд проведено: 
«____» ________________ 20___р. 
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Додаток 2.1 
 

Акт №_______ 
Відповідальний _______________________________________________________________ 

Поставлено на промислову експлуатацію: 

«____» ________________ 20___р. 

Наказ №________________ 

Реєстраційний номер _____________________________ 

Експлуатуючий персонал: ___________________________________________________ 

 

Відповідальний за експлуатацію (змінено): __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний за експлуатацію (змінено): __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний за експлуатацію (змінено): __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний за експлуатацію (змінено): __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний за експлуатацію (змінено): __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Додаток 3 
 

Облік роботи блока обліку газу 
 

 
Дата 

Мета 
роботи 

Час 

Тривалість 
роботи 

Напрацювання Посада 
прізви
ще та 
підпис 
особи, 

яка 
прово-
дить 

роботу 

Посада, 
прізвище 
та підпис 
особи, яка 

веде 
паспорт 

поча-
ток 

робо-
ти 

кі-
нець 
робо-

ти 

після 
остан-
нього 

ремонту 

з 
початку 
експлу-
атації 
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Додаток 4 
 

КОНСЕРВАЦІЯ 
Вузол обліку газу у разі довготривалого зберігання повинен консервуватися не рідше одного 
разу на рік згідно з варіантом захисту ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78. 
 
Таблиця 4.1– Дані щодо консервації 

Дата Найменування роботи Термін  
дії, роки 

Посада, прізвище та підпис 
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Додаток 5 
 
ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗАКРІПЛЕННЯ ВИРОБУ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Відомості щодо закріплення блоку обліку газу за відповідальною особою заносити до таблиці  
 
Таблиця 5.1 – Відомості щодо закріплення блока під час експлуатації 

Найменування 
виробу (складової 

частини) та 
позначення 

Посада, прізвище, та 
ініціали 

Підстава (найменування, 
номер та дата документа) Примітка 

Закріплення Відкріплення 
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Додаток 6 
ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Відомості щодо обліку технічного обслуговування вузла обліку газу заносити до таблиці 6. 
 
Таблиця 6 – Облік технічного обслуговування 

Дата 

В
ид

 т
ех

ні
чн

ог
о 

об
сл

уг
ов

ув
ан

ня
 

Напрацювання Підстава 
(наймену-

вання, номер 
та дата 

документа) 

Посада, 
прізвище та 

підпис 
особи, яка 

веде 
паспорт 

Посада, прізвище 
та підпис 

Примітка Після 
остан-
нього 

ремонту 

З 
початку 
експлуа-

тації 

Особи, 
яка 

виконал
а роботу 

Особи, 
яка 

переві-
рила 

роботу 
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Додаток 7 
ОБЛІК ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Записи щодо позапланових робіт з поточного ремонту вузла обліку газу під час його 
експлуатації  
 
Таблиця 7 – Облік виконання роботи 

Дата 

Найменування роботи та 
причина її виконання, тип та 

заводський номер 
комплектуючого обладнання 

або ЗВТ у разі їх заміни 

Посада, прізвище та підпис 

Примітка Особи, яка 
виконана 

роботу 

Особи, яка 
перевірила 

роботу 
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Додаток 8 
ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ ВИПАДКІВ 

 
Таблиця 8 

Дата та час 
порушення 

фунціо- 
нування 

або аварії 

Відомості стосовно зауважень 
під час експлуатації або 

аварійних випадків (причина, 
зовнішній прояв, тип 

елемента, що відмовив) 

Вжиті заходи 

Посада, 
прізвище та 

підпис 
відповідальної 

особи 

примітка 
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Додаток 9 
ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 
 
Таблиця 9 – Повірка ЗВТ 

Найменування 
та тип ЗВТ 

За
во

дс
ьк

ий
 

но
ме

р Дата 
вигото-
влення 

Міжпові-
рочний 

інтервал, 
роки 

Повірка 

П
ри

мі
тк

а 

Д
ат

а 

Те
рм

ін
 

че
рг

ов
ої

 
по

ві
рк

и 

Д
ат

а 

Те
рм

ін
 

че
рг

ов
ої

 
по

ві
рк

и 
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